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Πρόσκληση προς startups για συμμετοχή στο Web Summit 2019 

 
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) έχει εξαγγείλει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
για συμμετοχή κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων (startups) στο δημοφιλές φόρουμ τεχνολογίας 
Web Summit, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 4-7 Νοεμβρίου 2019 στη Λισαβόνα της 
Πορτογαλίας. 
 
Οι κυπριακές νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας που βρίσκονται σε κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης και 
ωριμότητας και θα επιλεγούν, κατόπιν αξιολόγησης, να συμμετάσχουν στην κυπριακή αποστολή, θα 
έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στον εκθεσιακό χώρο, να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις και 
ομιλίες, να παρουσιάσουν τις ιδέες τους και να έρθουν σε επαφή με δυνητικούς επενδυτές και 
συνεργάτες στο πλαίσιο του Web Summit 2019.  Στις νεοφυείς επιχειρήσεις που θα επιλεγούν θα 
προσφερθεί το εισιτήριο στο Web Summit 2019 για έναν εκπρόσωπό τους (αξίας €850) καθώς και 
εφάπαξ ποσό €900 για κάλυψη μέρους των εξόδων μετάβασης και διαμονής τους. 
 
Οι ενδιαφερόμενες  νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον για 
συμμετοχή στο Web Summit 2019, υποβάλλοντας σχετική αίτηση συμμετοχής μέσω του 
ηλεκτρονικού συνδέσμου εδώ μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2019.  Η επιλογή των νεοφυών 
επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν θα γίνει από ειδική Επιτροπή και το αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί 
εντός Σεπτεμβρίου 2019.  Σημειώνεται ότι η Επιτροπή ενδέχεται να ζητήσει επιπρόσθετες 
πληροφορίες, ή παρουσίαση/συνέντευξη  ενώπιων της των εκπροσώπων των νεοφυών 
επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στην κυπριακή αποστολή.  Επιπρόσθετα, θα ληφθεί υπόψη η 
τυχόν επιχορηγημένη συμμετοχή ενδιαφερομένων νεοφυών επιχειρήσεων στο Web Summit κατά τα 
προηγούμενα έτη.   
 
Το Web Summit αποτελεί ένα εκ των μεγαλυτέρων και σημαντικότερων φόρουμ τεχνολογίας  και 
επιχειρηματικότητας στον κόσμο, το οποίο πραγματοποιείται σε ετήσια βάση με τη συμμετοχή 
εκατοντάδων επιχειρήσεων, νεοφυών επιχειρήσεων και επενδυτών από όλο τον κόσμο.  Η Κύπρος 
συμμετέχει με εθνική αποστολή την οποία αποτελούν το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας , ο Invest 
Cyprus και το IDEA για τρίτη συνεχή χρονιά υποστηρίζοντας την εξωστρέφεια των εγχώριων 
νεοφυών επιχειρήσεων και προσφέροντας τους την δυνατότητα να αναζητήσουν δυνητικούς 
επενδυτές και άλλους συνεργάτες, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ενισχυτικά στην προσπάθειά τους για 
προσέλκυση επενδύσεων και ανάπτυξη στη διεθνή αγορά. 
 

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γιώργο Χρίστου στο τηλέφωνο: 
22205030 και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gchristou@research.org.cy 

 
Με εκτίμηση, 

Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου 
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